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Pan

Piotr Kłodoczny
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Fundacji Praw Człowieka
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Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo, znak: 457/2020/PSP/JJ, z dnia 2 kwietnia br. dotyczące 

ograniczeń odwiedzin w szpitalach pediatrycznych lub na oddziałach dziecięcych przez 

niektóre placówki w związku z zagrożeniem epidemicznym, uprzejmie proszę o przyjęcie 

poniższych wyjaśnień.

Od 20 marca 2020 r. do odwołania, w Polsce obowiązuje stan epidemii wprowadzony 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.), 

który obliguje wszystkich do pełnej mobilizacji w celu ograniczania rozszerzania 

się koronawirusa. W aktualnej sytuacji epidemiologicznej staramy się wszyscy 

do minimum ograniczyć ryzyko przenoszenia się wirusa. W związku z powyższym, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta (Dz. U z 2019 poz. 1127), kierownik podmiotu udzielającego świadczeń 

zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw

pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu 

na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. Powyższe, upoważnia kierowników 

podmiotów leczniczych do podejmowania indywidualnych decyzji w tym zakresie, mając 

na uwadze przede wszystkim dobro samych pacjentów, w tym indywidualną sytuację 

dziecka, jego wiek i stan rozwoju emocjonalnego. Jednocześnie, w dniu 10 kwietnia 
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br. zostały przesłane do Narodowego Funduszu Zdrowia procedury postępowania 

z dziećmi z podejrzeniem lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2 - opracowane przez 

Konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie 

chorób zakaźnych, z prośbą o ich upowszechnienie wśród szpitali pediatrycznych 

i podmiotów leczniczych posiadających w swoich strukturach oddziały pediatryczne. 

Procedury te zawierają również zalecenia dla rodziców/opiekunów przebywających 

z dzieckiem podczas hospitalizacji w okresie pandemii COVID-19, co stanowi ważną 

wskazówkę dla kierowników podmiotów leczniczych jakie ustalić warunki współpracy 

z opiekunami dzieci dla zapewnienia najmłodszym pacjentom jak najlepszej opieki, 

minimalizując jednocześnie ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2.

Z poważaniem, 

Justyna Mieszalska 

Dyrektor 
/dokument podpisany elektronicznie/
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